
     محافظة شمال سيناء
  يصرف هذا .                                             …………… )حى/ مدينة / مرآز (الوحدة المحلية 

                                        النموذج مجانا       قسم اإلسكان/ إدارة  
             
    

 طلب تخصيص شقق المحافظة
 )دى والمتوسط اإلسكان االقتصا( 

 
 …………...…………………………………………………………………………………...…:   االسم رباعيا -١

 …………………جهة وتاريخ صدورها . …………………………) : الرقم القومى/ شخصية / عائلية (   رقم البطاقة -٢

 ………………………………………………………………………………………………:   الوظيفة أو المهنة -٣

 ....……..……………………………عنوانها . …………………………….………………………:   جهة العمل -٤

 ) مطلق / أرمل / أعزب / متزوج (   الحالة االجتماعية -٥

 ………………………………………………………………………………………..……: محل اإلقامة الحالى -٦

 ……………………….……………………………………………………………………:  قيمة الدخل الشهرى -٧

 )ممتلكات منقولة / قارات إيرادات من ع/ معاش / مرتب (  مصادر الدخل -٨

 ……….………………………….…………………………………………….…………………………تذآر 

 …….…………………………………………………………………………………………  رقم التليفون إن وجد -٩

 : بيان أفراد أسرة الطالب المقيمون معه بصفة دائمة -١٠

 
 مسلسل االسم بالكامل درجة القرابة مالحظات

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
 : التى يرغب التقديم فيها الحالة-١١ 

 ) نزع ملكية / هدم (   إخالء إدارى -    أ 

    زواج حديث-    ب 

 ..………………………………………………………………………… -:   رقم قسيمة  الزواج -            

 ..…………….………………………………………………………………… -:  تاريخ القسيمة -            

 .……………………………………………) : أخرى / حالة مرضية / أرملة / مطلقة (      ج ـ  حاالت اجتماعية  

 ..….………………………………… تاريخ النقل إلى المحافظة ورقم القرار-:     منقولين من خارج المحافظة -     د

 ..……………..……………………………… الجهة المنقول منها وعنوانها -                                              

 . قين معا–      هـ 

 )أفراد القوات المسلحة من أبناء المحافظة (   قوات مسلحة –      و  



  حاالت أخرى يحددها المحافظ المختص لمواجهة الظروف المحلية الخاصة–      ز  
 ) إيجار / تمليك ( ــ  هل لديك أو لدى زوجتك أو أوالدك القصر وحدة سكنية ١٢     

 نعم                   ال

  الحالة التى حصلت بسببها على الشقة سواء تمليك أو إيجار مع ذآر
………………………………………………………………………………………………………………………                    

  ……………………………………………………………………………  …………………………………………    
 :  المستندات المقدمة والمؤيدة للطلب - ١٣  

  …………………………   …………………………. 

  ………………………..   ………………………….. 

  أى مبررات أخرى يرى الطالب إضافتها  -١٤       
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

يانات الموضحة اعاله وال          ان الب ا ب تى  صحيحه وتحت مسئوليتى وفى حالة ثبوت عكس ذلك يتم      علم رها بمعرف م تحري تى ت

 .فسخ العقد وسحب الشقة دون إنذار أو تنبيه ودون االلتجاء للقضاء 
 

 .            ………………………االسم                         
 .………………………         التوقيع                                                            /      /تحريرًا فى     

 
  -:بيانات تمأل بمعرفة اإلدارة من واقع استمارة البحث اإلجتماعى 

  
  ….……………-:المهنة أو الوظيفة.. ………………………… -:جهة العمل…………….……………………… -:إسم الطالب 

 بيان أفراد األســرة 

 
 مسلسل االسم الدخـــل الشــهرى

   
 
 
 
 
 
 
 

 ………………………………………-):نتيجة البحث (  الباحث رأى
 

    
                      توقيــــع الموظف المختص

             (                          )                                                                                     



 
 قـــــرار لــجنـــة اإلســــكان

………………................………………................................................................................. 
 

……………………………..........................…………………....................................................... 
 

......................………………………………………………………………………………………….................. 
    

 مسئول لجنة اإلسكان                

 ……………………………. :   الصفة الوظيفية 

 ……..........……………… :   االســـــــــــــم  

 ……...............………… :   التوقـــيـــــــــع 

 

 )توزيع المساآن / القرعة ( قرار لجنة 
 ……..……………………… رقم الشــقة …………….……………الدور .  ………………………….…………رقم العمـــارة 

 ..………….............................................................………………………………………………عـدد الحـجرات  

 المسئول عن التسليم رئيس اللجنة                                                                                 

………….......        …………                    ....... 

 

 ـ:مالحظات هامة ـ
  يتم توزيع النسب المقررة للتمليك وفقا للقواعد التى يضعها المحافظ باالشتراك مع المجلس المحلى على  ضوء ظروف آل    -١     

 .      محافظة

 :  يعتبر الطلب باطال ويتم فسخ العقد وسحب الشقة دون إنذار أو تنبيه فى أى من الحاالت التالية -٢ 

 .   ثبوت توافر سكن خاص مالئم فى نطاق المحافظة لصاحب الشـأن أو لزوجته أو أوالده القصر -       

 .ة أوالتعاونيات أو بنك االستثمار ـــــــــــــ   اذا آان قد سبق حصوله هو أو زوجته على وحدة سكنية من مساآن المحافظ

 قسيمات المعدة بمعرفة الوحدة المحلية بالمدينة أو بالمحافظة  بغرض البناء      ثبوت حصول المواطن على قطعة أرض من الت-      

 ). خاص بمحافظة جنوب سيناء    (

 . يلتزم صاحب الشأن بسداد قيمة األقساط الشهرية المستحقة على الوحدة التى تم تخصيصها له حسب نصوص العقد-٣

 
 

 إيصـــال
 ………………………………………………………لمقدم من السيد الطلب ا. ………………………………………استلمت أنا 
ــــأن    ن       ....... ……………………………………… بش ة م ى الخدمـــ ول عل بات الحص ة متطل توفيًا آاف تندات ( مس )  األوراق  / المس

 /        /بتاريخ      .............. ………………وقيـــد الطلب برقـــم 
          / /        التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة         

                                                          
 توقيع الموظف المختص                                                                                         

       (                       )                         
 



 راءات الحصول على الخدمةالقواعد الحاآمة إلج
ًا م   وفق وزراء رق س ال يس مجل رار رئ نة٤٢٤٨لق ات    ١٩٩٨   لس ى الخدم ن عل راءات حصول المواطني يط إج أن تبس ى ش ف

ة      نها خدم يرية وم ا لحاالت   بوحدات ) اإلسكان االقتصادي  والمتوسط       ( طلب تخصيص شقق المحافظة          الجماه ية  وفق  اإلدارة المحل
ز / اإلخالء اإلداري     ية     / واج الحديث    ال ن من خارج المحافظة      / الحاالت االجتماع حاالت / أفراد القوات المسلحة  / المعاقين  / المنقولي

 - ١/٨/١٩٩٩أخرى يحددها المحافظ المختص،  تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريخ             
تعاون بين وزارة التنمي       ثمرة لل  من تحديد للمستندات واألوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة   -ة اإلدارية ، والمحافظات   آ

يها                دم للحصول عل ا فى الطلب المق ا أو اإلعالن عن رأيه ية المحددة إلنجازه تات الزمن ه لذلك ترتب المسئولية  . ، والتوقي وأى مخالف
 : وذلك على النحو التالى

   : واألوراق المطلوبة المستندات-:أوًال 
  واألصل لالطالع) عائلية / شخصية (  صورة البطاقة المدنية -         

 -: مستندات إضافية تختلف من حالة ألخرى وذلك  على النحو التالى -         

 -:  فى حالة اإلخالء اإلدارى -
 . أصل آعب اإلخالء اإلدارى أو خطاب من الحى  -
 ) الخ. … شهادات ميالد األبناء / إيصال مياه / إيصال آهرباء ( مته بالعقار  أى مستند يثبت إقا -

 -:  فى حالة الزواج الحديث -
 .صورة قسيمة الزواج للزوج واألصل لإلطالع على أال يكون قد مضى على عقد الزواج أآثر من خمس سنوات -
 .صورة قسيمة الزواج للزوجة واألصل لإلطالع   -
 .الشخصية للزوجة واألصل لالطالع صورة البطاقة   -  

 -: الحاالت االجتماعية القاسية والملحة  
 -:مستند الحالة وذلك وفقا لما يلى 

 ".إن وجد" صور شهادات ميالد األبناء من مطلقها +  صورة وثيقة الطالق واألصل لالطالع -:بالنسبة للمطلقة  -
 ".إن وجد" صور شهادات ميالد أبنـاء المتوفى + طالع  صورة شهادة وفاه الزوج واألصل لال-:بالنسبة لألرامل  -
 .ـ صورة أعالم الوراثة أو قيد عائلى :بالنسبة لفقد العائل  -
 . مستند يؤيد نوع الحالة-:بالنسبة للحاالت االجتماعية الملحة األخرى والكوارث -
أسرته بأحد األمراض التى تتطلب سكن آخر ـ شهادة طبية تفيد إصابة طالب الخدمة أو أحد أفراد    :بالنسبة للحاالت المرضية       -

 .صحي
 -:    ـ  فى حالة المنقولين من خارج المحافظـة 

 ).على أال يكون قد مضى على تسلمه  العمل أآثر من سنة ميالدية (    ـ صورة معتمدة من قرار النقل من الجهة المنقول منها 
 .  ـ  صورة من إقرار استالم العمل        
  -:لمعاقين فى حالة ا -

 ٠ شهادة تأهيل محددًا بها نسبة العجز -    
 ـ: بالنسبة ألفراد القوات المسلحة

 . إخطار من هيئة التنظيم واإلدارة بالقوات المسلحة-    
 ـ :بالنسبة للحاالت التى يحددها المحافظ المختص

 .    مستند يؤيد نوع الحالة-    
 :لخدمة  المبالغ المقررة للحصول على ا: ثانيًا 
   بدون رسوم -       
 :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثًا 

وفقا للبرنامج الزمنى الذى تعده ) اإلسكان االقتصادي  والمتوسط (        تعلن جهة اإلدارة قرارها فى طلب تخصيص شقق المحافظة 
 المحافظة لهذا الغرض 

 

 
 

ة عدم الحصول على الخدمة فى التوق           يمكنك االتصال بإحدى  يت المحدد ، أو طلب مستندات  أو مبالغ إضافية تحت اى مسمى          فى حال
  -:الجهات التالية 

 

 ٣٢٠٥٧١ :المـــحــــافــظــــــــــة                                ت 

 ٠٢ /٢٩٠٢٧٢٨: هيئه الرقابة االدارية  المرآز الرئيسى بالقاهرة   ت 

 :لمحافظة                   ت بامكتب الرقابة االدارية 
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